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 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. bijgevoegde zienswijze op de 1
ste

 begrotingswijziging 2016 en de concept-begroting 2017 vast 
te stellen, en deze te doen toekomen aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard.  

 
Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard (GRNR) heeft de raad op 6 april 2016 de 1

e
 

begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017 toegezonden en de mogelijkheid geboden om 
vóór 6 juni 2016 een zienswijze daarop te geven.  
 

De 1
e
 begrotingswijziging 2016 is een aanpassing van de begroting 2016 op basis van een 

geactualiseerde grondexploitatie en is geen reden voor het maken van opmerkingen.  
 
In de ontwerpbegroting 2017 wordt ingegaan op de geplande activiteiten van de GRNR in 2016. 
Hierover zijn wel een aantal opmerkingen te maken. De begroting 2017 is de jaarschijf uit de 
(geheime) grondexploitatie en geeft inzicht in de geraamde inkomsten (grondverkoop) en uitgaven 
(grond, sloop, bouw, organisatie, rente, infrastructuur), met een doorkijk naar de jaren 2018 t/m 2020.  
  
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op het door de 
regeling gevoerde beleid. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
1.1 Gemeenteraden hebben op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen het recht om zich 

uit te spreken over de begroting van gemeenschappelijke regelingen; 
1.2 Met de zienswijze wordt benadrukt dat het een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid is van 

de gemeente Ridderkerk en de andere partners binnen de GR Nieuw Reijerwaard om te zorgen 
voor een succesvol (financieel) resultaat van de GR Nieuw Reijerwaard. 

1.3 Nu het totale inpassingsplan definitief is, kan de gronduitgifte starten. De grondverkoop is de 
belangrijkste succes- c.q. risicofactor voor het exploitatieresultaat. In de zienswijze wordt gewezen 
op het belang van een continue monitoring en bijsturing teneinde een succesvolle grondverkoop 
te bereiken. 

1.4 Als deelnemer aan de GRNR verwachten we, conform de huidige praktijk, adequaat geïnformeerd 
te blijven worden over mogelijke risico’s die samenhangen met  de ontwikkeling van het gebied en 
uitgifte van de gronden. 

 
Overleg gevoerd met 
Financiën  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Niet van toepassing. 
 



Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
De gemeenten dragen niet rechtstreeks bij aan de begroting van de GRNR. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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